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सगळ्मा इंडडमन भुरांसायखी येड 
पॉक्सकड ेभासे ऩकडण्मासाठी एक 
छोटी नाल होती. ऩण त्मारा एक 
भोठी नाल हली होती.  



 तो आऩल्मा लडडरांकड ेगेरा 
आणण म्हणारा, “भरा एका नव्मा 
नालेची गयज आहे. तुम्ही ती भरा 
तमाय करून द्मार का?” 
“जरूय,” लडीर म्हणारे. “तुरा ककती 
भोठी नाल हली आहे?” 



 “भरा जगातरी सगळ्मात भोठी नाल हली 
आहे,” येड पॉक्स  म्हणारा. 
“भाझी नाल इतय सगळ्मांऩेऺा भोठी असामरा 
हली.” 
“हे मोग्म नाही,” त्माचे लडीर म्हणारे. 
“ऩण चर जंगरात जाऊ मा आणण फघू मा.” 



भग त ेजंगरात गेरे. नतथं 
त्माच्मा लडडरांनी नालेसाठी 
झाड ळोधरे. प्रत्मेक लेऱी 
जेव्हा लडडरांनी एखादं 
झाड ऩाहहरं की येड पॉक्स 
त्मा झाडाऩेऺा भोठं झाड 
फघे. 



ळेलटी त्माच्मा लडडरांनी एक झाड काऩरं 
आणण त्माच्मा आत आग ऩेटलरी. “ही 
तुझ्मासाठी खूऩ भोठी होईर. ऩण अजून 
तू भोठा होत जाळीर,” त ेम्हणारे. 

येड पॉक्सने झाडाचे जऱरेरे राकून खयडामरा 
भदत केरी. तो म्हणारा, “भाझ्मासाठी 
कोणतीही नाल भोठी नाही. आणण ती जेलढी 
भोठी असेर तलेढा भी खुळ होईर.” 



त्मांनी जऱारेरं राकुड ऩूणण साप केरं. भग 
लडीर म्हणारे, “ठीक आहे, ही झारी तुझी 
नाल. तू ती उचरू ळकतो का?” 
"ज़रूय,“  येड पॉक्स म्हणारा.  
“सहज!” 



भग त्मांनी नाल ऩाण्मात घातरी.  
येड पॉक्स त्मात फसून ऩुढे ननघारा.  

"ओह माय!" तो म्हणारा. “आता फघा 
भी एक राख भासे ऩकडरे.” 



त्माने खूऩ लेऱ भासे ऩकडरे आणण 
जेव्हा तो राखाचा अधाण आकडा 
ऩाय कयत होता तवे्हा त्मारा काही 
चचत्रवंलचचत्र आलाज ऐकू आरे. 
छऩ-छऩ!  कं्रच!  श््लरट! 



तो नतथं फघामरा गेरा...नतथं 
ऩाण्मात एक अ्लर भासे 
ऩकडण्माचा प्रमत्न कयत होते. 



 जेव्हा  येड पॉक्स थोडा जलऱ 
आरा, तय अ्लराने येड पॉक्सने  
ऩकडरेरे खूऩ साये भासे फनघतरे.  
"अये!" अ्लर म्हणारे. 

“फास भरा माचाच ळोध होता!” 



"अये,  खाणं फंद कय!”  येड पॉक्स ओयडरा. 
“त ेसगऱे भासे भाझे आहेत!” 

“नाही, आता त ेतुझे नाही,” अ्लर 
म्हणारे. आणण अ्लराने त ेसगऱे  

भासे खाल्रे.  



“आता भी जाऊ ळकतो का?” येड पॉक्स 
ने वलचायरे. जेव्हा अ्लराने भासे खाणं 
फंद केरं तवे्हा. 
"ज़रूय," अ्लर म्हणारे. 

“आणण भी ऩण तुझ्मा फयोफय मेत आहे.  
 हा भासे ऩकडण्माचा चांगरा भागण आहे. 
आता चर.” आणण भग  येड पॉक्सने नाल 
चारलामरा सुरुलात केरी.  



थोड्मा लेऱाने अ्लराचा एक मभत्र हदसरा. 
“इकड ेफघ!” तो म्हणारा. “मे तू ऩण ऩाटीत 
साभीर हो!” 



“अर ऩण मेलू ळकतो का?” मभत्राने 
वलचायरं. 
"ज़रूय," अ्लर म्हणारे. “ही एक भोठी 
नाल आहे. तू तुझ्माफयोफय अररा सुद्धा 
घे.” 



भग  अरऩण फयोफय आरा. आणण 
नतन्ही अ्लरांनी भासे ऩकडरे..   

येड पॉक्सने नालेरा ऩॅन्डर भारून ऩुढे नेरी. 
म्हणजे तयी त्माची अ्लराऩासून सुटका 
होईर.   



येड पॉक्सने  अ्लरांऩासून सुटका 
व्हाली म्हणून एक मुक्ती केरी.  
"अये, ज़या  इकड ेफघा!”तो म्हणारा. 
“जया ऩाण्मात फघा!” सगऱी अ्लरं 
लऱून फघू रागरी, आणण त्मांची 
नाल ऩरटरी. 



ऩण येड पॉक्स ्लतःची नाल सयऱ 
कयण्माच्मा आधीच,  दोन ऩानभांजयं 
त्मात फसरे.  
"धन्मलाद,"  एक ऩानभांजय म्हणारे. 
“आम्ही ऩाण्मात खेऱून खेऱून थकून 
गेरो होतो.”  

“चांगरी गोष्ट आहे ही एक भोठी 
नाल आहे, ” दसुयं ऩानभांजय म्हणारं. 
“आऩण इथं भासे ऩकडू ळकतो.” 
“त्मा नतकड ेजा. नतथं अचधक भासे 
आहेत.” 



जसे त ेझाडाच्मा पांदी खारून गेरे, एक 
येकुनने नालेत उडी घेतरी. “भाप कया,” 
तो म्हणारा. “भरा भासाचा एक तुकडा 
धुलामचा आहे.” 



भग अ्लरांना झोऩ मामरा रागरी. 
“तू,” एका अ्लराने येड पॉक्सरा म्हटरे. 
“थोडा फाजूरा हो, भरा एक डुरकी 
घ्मामची आहे.” “भी नाही होलू ळकत,”  येड 

पॉक्स  म्हणारा. 
“भरा फाजूरा सयकामरा जागाच नाही.” 
“भग नालेतून फाहेय ननघ,” अ्लर 
म्हणारे. “भाझ्मासाठी त ेफयं होईर.”   

“नाही, भी असं कयणाय नाही!”  येड पॉक्स  
म्हणारा.  
“ही भाझी नाल आहे, तू इथून ननघ!”” 
“ही एक भोठी नाल आहे,” अ्लर म्हणारे 
“मात सगळ्मांसाठी जागा आहे.” आणण 
भग अ्लर झोऩामरा गेरं. 



येड पॉक्सरा नालेच्मा ऩुढच्मा बागाकड े
ढकरून हदर.ं “कभीत कभी तुम्ही तयी 
नाल सोडू ळकतात.” येड पॉक्स 
ऩानभांजयांना म्हणारा. “तुम्हांरा भाहहत 
आहे ही भाझी नाल आहे.”  “आम्हांरा ऩण 
झोऩ मेत आहे,” यानभांजय म्हणारे."  भग त ेअ्लरालय चढून झोऩरे.. 



“तुझं काम?” येड पॉक्सने येकुनरा वलचायरं. 
“तू भरा भाझ्मा नालेतून ऩयत जालू देणाय 
आहे का?” येकुनने उत्तय देण्माच्मा आधी एक 
भूस आरा. “इथं भजेदाय लाटतं आहे,”तो 
म्हणारा. “भी आत मेलू ळकतो का?” 



“आत मेल?ू”  येड पॉक्स  म्हणारा. 
“तू काम लेडा आहे का?” 
ऩण भुसने आऩरा एक ऩाम नालेत ठेलरा. 



आणण भग जोयात तुटण्माचा आलाज आरा! 



 भग नालेचा खेऱ संऩरा. “भी काही चूक 
केरी का?” भुसने वलचायरं. 

"अये, नाही,“ त्मातरं एक अ्लर 
म्हणारं. “फघ, तू आता आता आभची 
नाल तोडरी.” 



"भाफ़  कया,"  भूस म्हणारा. 
“भरा ही सालणजननक नाल लाटत 
होती.” आणण भग भूस ननघून 
गेरा. आता नालेचे जे काही 
लाचरं होतं त ेसगळ्मांच्मा 
सभोय होतं. नालेचे दोन तुकड े
पक्त लाचरे होत.े  



 भग येड पॉक्सने त ेसगऱे 
एकत्र केरे आणण त्मांना 
लेरी, पांद्मा आणण झाडाची 
सार घेलून कयकचून 
फांधरं.  



नलीन नाल, ऩहहल्मा नाले 
ऩेऺा खूऩ छोटी होती. ऩण 
ती तयंगत होती.  



आणण त्मा नालेत फसून  

येड पॉक्स सुयक्षऺत घयी ऩोहचरा. 
घयात सगळ्मांनी त्माचा 
जमजमकाय केरा.. 



लडडरांमळलाम कोणीही त्माच्मा एका 
ळब्दालयही वलवलास ठेलरा नाही. 

सभालत  


